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РОБОЧА ПРОГРАМА 

 

проведення навчальної практики зі студентами ІІІ курсу скороченого 

терміну навчання 3 групи з дисципліни «Лісова меліорація» 

 

1. Загальні відомості 
 

1.1. Навчальний рік – 2018-2019; 

1.2. ННІ лісового і садово-паркового господарства; 

1.3. Курс – 3, семестр - 6; 

1.4. Тривалість практики – 18 годин (3 дні); 

1.5. Термін проходження практики та програмні завдання по днях наведені 

в календарному плані; 

1.6. Форма контролю – індивідуальний щоденник – звіт, залік; 

1.7. Загальне керівництво навчальною практикою – завідувач кафедри 

відтворення лісів та лісових меліорацій, професор Маурер В.М. 

 

2. Мета, завдання та організація навчальної практики 
 

Навчальна практика з дисципліни «Лісова меліорація» є важливим видом 

навчальних занять і ставить за мету закріплення та поглиблення теоретичних 

знань, набуття практичних навиків із експертної оцінки захисних функцій 

різних видів лісомеліоративних насаджень. 

Під час практики студентами опрацьовуються основні програмні 

завдання в різних ланках водозбірних площ на об’єктах приміської зони м. 

Києва, в Голосіївському лісовому масиві, на лісорозсаднику кафедри 

відтворення лісів та лісових меліорацій і на території «Експоцентру України». 

Всі польові та камеральні роботи виконуються студентами індивідуально та у 

складі визначених бригад. Керівник практики закріплює за бригадами ділянки 

лісомеліоративних насаджень для їх вивчення шляхом визначення лісівничо-

таксаційних показників. Після закінчення польових і камеральних робіт та 

заключної бесіди проводиться здача виконаних завдань та заліковий захист 

індивідуальних звітів по практиці. Роботи виконуються  згідно календарного 

плану і програмних завдань.                                                                                 
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Календарний і тематичний план 

 

проведення навчальної практики зі студентами ІІІ курсу скороченого терміну 

навчання 3 групи з дисципліни «Лісова меліорація» у травні 2019 року 

 
Назва теми Дата  Місце проведення, 

адреса 

Керівник 

практики 

1. Лісомеліоративна оцінка стану 

полезахисних лісових смуг, 

створених за різними типами 

культур та способами посадки і 

посіву. Ґрунтозахисна та 

ґрунтополіпшуюча роль масивних 

лісових насаджень. 

20.05.2019 Національний 

виставковий комплекс 

«Експоцентру України» 

проспект Академіка 

Глушкова 1 

Голосіївський ліс та 

територія КП 

«Краєвид», 

Голосіївський пр-т 87 

доцент 

Малюга В.М. 

2. Освоєння технології вирощування 

посадкового матеріалу для створення 

різних видів лісомеліоративних 

насаджень 

21.05.2019 Лісовий розсадник ННІ 

ЛіСПГ НУБіП України, 

кафедра відтворення 

лісів та лісових 

меліорацій вул. 

Родімцева  

 

доцент 

Малюга В.М. 

3. Гідротехнічні споруди та система 

водоохоронних насаджень 

голосіївського лісового масиву: 

огляд, ремонт, практичне 

спорудження тинків по тальвегу яру   

22.05.2019 Ботанічний сад ННІ 

ЛіСПГ НУБіП України, 

вул. Родімцева 2 

доцент 

Малюга В.М. 

 

 

Примітка: 

1. Перед початком практики її керівником проводиться інструктаж по 

техніці безпеки на робочому місці. 

2. Під час практики студенти керуються «Методичними порадами до 

навчальної практики…» (автори доценти: С.М. Дударець, В.М. Малюга, 

М.О. Штофель, 2011. – 46 с.) і кожен з них представляє індивідуальний 

звіт по практиці. 

3. Кожна бригада студентів отримує необхідні знаряддя (інструменти, 

вимірювальні прилади, карточки обліку тощо). 

 

Завідувач кафедри відтворення лісів  

та лісових меліорацій , професор                                         В.М. Маурер 


